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Інформаційне повідомлення 
Організаційний комітет запрошує до участі в роботі VІІI Міжнародної науково-практичної 

конференції «Управління в освіті», яка відбудеться 26-27 квітня 2017 року в Національному 
університеті «Львівська політехніка» у м. Львові, Україна. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська. 
На конференції передбачається обговорення таких актуальних питань: 
Секція № 1. Механізми публічного управління в освітній галузі в контексті 

євроінтеграційних процесів. 
Секція № 2. Формування освітньо-технологічного середовища підготовки фахівця у вищому 

навчальному закладі. 
Секція № 3. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні навчальним закладом. 
Секція № 4. Психолого-педагогічні умови забезпечення якості підготовки педагога 

професійного навчання. 
Секція № 5. Організаційно-педагогічні умови дистанційного навчання в контексті 

реформування освіти України. 
Секція № 6. Підготовка та підвищення кваліфікації викладачів у вищому навчальному 

закладі. 
 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська. 
 
Для участі у роботі конференції необхідно надіслати на адресу оргкомітету 

konf_education_nulp @ukr.net електронною поштою, чи подати особисто:  
 заявку встановленої форми; 
 тези доповіді; 
 копію квитанції про оплату. 
Останній день розгляду оргкомітетом матеріалів конференції 1 березня 2017 року 

 
Вимоги до оформлення та подання матеріалів: 

Матеріали у вигляді тез доповідей (2-4 сторінки, шрифт – Times New Roman, кегль 14, поля: 
ліве – 25 мм, праве, верхнє і нижнє – 20 мм., міжрядковий інтервал – 1,5. 

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, посада та e-mail 
автора зазначаються на початку, ліворуч від тексту. Список використаних джерел подається в 
кінці тексту, в алфавітному порядку з дотриманням усіх бібліографічних вимог, передбачених 
державними стандартами. 

Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам та подані пізніше зазначеного терміну, 
розглядатись оргкомітетом не будуть. 

Редколегія залишає за собою право відхиляти тези доповідей, що не відповідають тематиці 
конференції чи встановленим вимогам щодо оформлення. 

Учасник конференції може подати лише одні тези доповіді. 
Матеріали конференції планується видати окремим виданням, яке автори зможуть 

отримати під час реєстрації у день конференції. 
 Збірники матеріалів конференції будуть розіслані до 10 травня 2017 р. 



 Матеріали конференції будуть розміщені на офіційному сайті НУ «Львівська політехніка». 
 
Автори тез сплачують організаційний внесок у сумі 250 грн, у який закладено витрати на 

підготовку та обслуговування процесу проведення конференції, вартість видання матеріалів 
конференції, сертифікат, розсилку авторських примірників на вказану в заявці адресу (Укр 
поштою).  

 
Оплата здійснюється в безготівковій формі, за реквізитами: поповнення карткового рахунку 
ПриватБанк  4149497864081759 Брич Леся Володимирівна. 
Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, відрядження, проживання, 
харчування тощо), здійснюються за рахунок учасників. 

 
Адреса Організаційного комітету 

вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013,  Україна. 
Національний університет «Львівська політехніка». Інститут права та психології. Кафедра 

педагогіки та соціального управління, кімн.220, головний корпус. Тел: +38 032 258 26 23 
e-mail:   konf_education_nulp @ukr.net 
Контактна особа: к. держ упр., Федан Ярослав Ігорович тел.( моб. 0977494161)  

 
 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА 
VІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Управління в освіті» 

 
Прізвище______________________ 
Ім’я __________________________ По батькові________________________ 
Місце роботи ____________________________________________________  
Посада __________________________________________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання________________________________________ 
Домашня адреса /адреса для листування ______________________________ 
Телефон___________________________________________________________  
e-mail ___________________________________________________ 
Секція №  __________________________________________________________ 
Тема доповіді ____________________________________________________ 

 
Планую (потрібне підкреслити) 
 виступити з доповіддю (до 10 хв.) 
 взяти участь як слухач 

 
Бронювання готелю (прохання узгодити з оргкомітетом умови та вартість заброньованого 
номеру) 

 орієнтовна дата та час прибуття ______________ 
 орієнтовна дата та час вибуття   ______________ 
 не потрібен 

___________(дата)     ___________________(підпис учасника) 
 
 

 


